
Vida Económica – Quais são as tendências actuais 
sobre as formas de pagamento aos executivos?

João Vieito – Até 2000, a remuneração média dos execu-
tivos de topo era composta por cerca de 50% de executive 
stock options. Esta foi a forma encontrada pela generalida-
de das grandes empresas dos países mais desenvolvidos para 
incentivar os seus executivos a aumentar sucessivamente o 
valor da organização que dirigiam. As stock options im-
plicavam um compromisso de crescimento do preço das 
acções de médio e longo prazo entre o executivo e os accio-
nistas da organização, uma vez que apenas podiam ser exer-
cidas num espaço de tempo compreendido entre os cinco e 
os 10 anos após a sua atribuição. Todavia alguns executivos 
acabaram por manipular a contabilidade das empresas en-
quanto outros sonegaram informação para o mercado, entre 
muitos outros actos ilícitos. Em alguns casos, as empresas 
acabaram mesmo por entrar em processo de falência. Com 
os problemas originados pelo crash, as empresas americanas 
reduziram a utilização das stock options como mecanismo 
de compensação dos executivos. A redução da utilização 
das stock options, essencialmente desde o ano 2000, tem 

sido acompanhada por um crescimento na utilização das 
acções com restrições e bónus. Estas são acções da empresa 
que são atribuídas de forma grátis aos executivos, mas que 
apenas podem ser vendidas por este num período que deve 
oscilar entre os cinco e os 10 anos, apesar de algumas or-
ganizações apenas exigirem um prazo mínimo de dois ou 
três anos. Pensa-se que esta componente de compensação é 
menos propensa a actos fraudulentos. 

VE – Como encara a divulgação obrigatória da re-
muneração individual dos administradores executivos 
para todas as empresas cotadas na União Europeia?

JV – A divulgação dos diversos componentes da com-
pensação dos executivos é feita, de forma obrigatória, desde 
há muitos anos nos EUA. Na generalidade das economias 
da União Europeia essa política ainda não foi adoptada, 
muito menos pelos países menos desenvolvidos. Esta in-
formação tem vindo a ser apresentada, de forma agregada, 
para todos os elementos do Conselho de Administração, 
sendo difícil precisar, de forma exacta, quanto ganha cada 
elemento.

Essa divulgação, numa fase inicial, levará a que exista 
alguma indignação por parte do público em geral e que 
alguns executivos anunciem pequenas reduções, mas, pas-
sado esse período, tudo voltará ao normal se nada for feito 
em termos de uma regulação mais profunda. No caso dos 
EUA, essa divulgação já é obrigatória há muitos anos, e 
são inúmeros os casos actuais de executivos que continu-
am a expropriar riqueza das empresas que dirigem, mes-
mo que estas estejam perto da falência. Mais grave ainda, 
existem casos actuais em que as empresas pediram ajuda 
financeira ao governo para não falirem e, com esse dinhei-
ro, os executivos pagaram a suas remunerações avultadas 
previamente acordadas. 

VE – Um estudo norte-americano mostra que a re-
muneração dos executivos tem aumentado considera-
velmente nos últimos anos. A sua contribuição é cada 
vez mais valorizada?

JV – Um dos principais factores do crescimento da re-
muneração dos executivos está relacionado com o pro-
cesso de globalização que veio revolucionar a forma de 

estar das organizações no mercado. A liberalização dos 
mercados, a livre circulação de pessoas e o aumento da 
concorrência vieram aumentar a procura de gestores al-
tamente qualificados. Ou seja, passou a existir também 
um “mercado global” para os executivos de topo, em que 
as remunerações médias tendem a ser ditadas pela lei da 
procura e da oferta, tendendo os valores de referência para 
os valores praticados no mercado norte-americano.  

VE – A taxa de rotatividade dos executivos de topo 
ainda é elevada?

JV – A rotatividade dos executivos ocorre essencial-
mente por duas razões: despedimento devido aos maus 
resultados apresentados, ou então porque a política de 
remunerações praticada pela organização não é atractiva. 
Num contexto de crise, o preço das acções das empresas 
caiu significativamente, essencialmente no ano anterior, 
em muitos dos casos, fruto dos maus resultados apresen-
tados pelas organizações. Seria de esperar que a rotativi-
dade dos executivos fosse elevada. Contudo, existe uma 
desculpa generalizada de que as empresas apresentam 

maus resultados devido à crise e não ao facto de os exe-
cutivos praticarem actos de gestão de baixa qualidade. 
Se, em alguns casos, essa situação pode ser verdadeira, 
noutros certamente que não é. Curiosamente, um pouco 
por todo o mundo, a política adoptada tem sido despedir 
empregados, em vez de rodar executivos. A teoria que 
tem prevalecido é que o problema está na dimensão da 
organização e nos seus custos, e não na ineficiência das 
equipas de gestão. 

A rotatividade dos executivos deveria ser muito superior 
à que se está a verificar. Os bons executivos são aqueles 
que em contextos de crise conseguem fazer crescer os re-
sultados das suas organizações. 

VE – As “stock options” continuam a ser uma alter-
nativa de retribuição?

JV – Um estudo recente efectuado em França a 120 
principais empresas desvendou que apenas 23,23% dos 
salários dos dirigentes são fixos. As restantes partes da sua 
remuneração total são repartidas, em média, por 30,93% 
de “stock options”, 14,33% de acções gratuitas com res-
trições e 31,51% é recebido via outra forma. 

Do meu ponto de vista, as “stock options” continuam a 
ser uma boa opção para incentivar os executivos a criarem 
riqueza para os accionistas. Contudo, é importante introdu-
zir mecanismos de regulação e de penalização muito mais 
complexos dos que aqueles que vigoram actualmente. 

VE – Face à actual crise, as remunerações tendem 
agora a diminuir?

JV – O debate sobre a remuneração dos executivos sur-
girá sempre que se manifestem contextos de crise ou de 
“crash”, uma vez que é nestes momentos que a redução 
da riqueza dos accionistas não é acompanhada por uma 
redução proporcional da riqueza dos executivos. Seria 
congruente que, quando a riqueza dos accionistas dimi-
nui, os executivos fossem conscientes e reduzissem as suas 
remunerações, mas a realidade tem demonstrado que, na 
generalidade, essa situação não se verifica. Os governos 
vão ter de regular sobre esta matéria, para que isso venha 
a acontecer. 

Além disso, os executivos podem ser compensados de 
imensas formas, sendo que muitas delas não são percep-
tíveis para a generalidade do público, mesmo que seja 
obrigatório divulgar essa informação para o mercado. 
Não basta anunciar, como aconteceu recentemente em 
algumas instituições, que alguns executivos aceitaram 
reduzir o bónus a receber. Esta redução pode não impli-
car uma redução da compensação total, podendo existir 
apenas uma troca de componentes mais conhecidos por 
componentes menos mediáticos. Grande parte dos exe-
cutivos tem a possibilidade de imputar à organização 
onde trabalha uma panóplia de despesas que os restan-
tes trabalhadores por conta de outrem têm que assumir 
como despesas do seu próprio orçamento familiar. São 
exemplo disso, as refeições, carro da empresa, combus-
tível, renda da casa, avião da empresa disponível para 
viagens de carácter particular, jóia do campo de golfe. 
No limite, o executivo pode, e tem poder para imputar 
à organização que dirige, uma grande parte do seu custo 
de vida familiar. Para que os executivos venham a ser 
efectivamente recompensados quando os resultados são 
positivos, e penalizados quando são negativos, é neces-
sário uma regulação das políticas de remuneração muito 
mais pormenorizada do que me parece que está a ser 
pensada a nível global. 
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 João Vieito, autor do livro “Executivos – Como são recompensados”, afirma

“Os executivos continuam 
a expropriar riqueza 
das empresas que dirigem” 
A actual crise despertou o interesse pela forma de compensação dos executivos de 
topo das organizações. João Vieito, vice-presidente do Conselho Directivo da Escola 
Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, lançou 
recentemente o livro “Executivos – Como são recompensados”. Na obra, o autor descreve 
as metodologias mais usuais de remuneração dos quadros de topo das organizações. Em 
entrevista à “Vida Económica”, João Vieito revela que “são inúmeros os casos actuais de 
executivos que continuam a expropriar riqueza das empresas que dirigem, mesmo que 
estas estejam perto da falência”.

“Se os executivos apresentarem maus resultados, devem ser penalizados”

VE – No livro defende que parte da remuneração deve 
ser proporcional aos resultados da organização. De 
que forma os resultados devem ser tidos em conta?
JV – O exercício da actividade de um Presidente do 
Conselho de Administração (CEO) de uma grande 
empresa tem vindo a ser descrito como sendo 
uma actividade solitária. Cabe a esse executivo 
tomar as decisões mais complexas, podendo 
estas vir a ser bem ou mal sucedidas. Costu-
ma-se dizer que os erros devem ser assumi-
dos pelos CEO de forma individual e os su-
cessos partilhados com todos os elementos 
da organização. Por assumirem esse risco, 
é perceptível que os CEO sejam mais 
bem pagos que os restantes elementos. 
Alguns estudos recentes descrevem 
que se a diferença entre a remunera-
ção total auferida pelos CEO e a dos 
vice-presidentes for muito grande, as 
performances das empresas são in-
feriores à das empresas em que esse 
desvio é reduzido. Se a diferença de 
compensação entre essas partes for muito 
grande, os vice-presidentes acabam por delegar 

no CEO a responsabilidade de fazer aumentar os resultados 
da organização, já que este recebe uma remuneração su-

perior. 
Quando a organização apresenta bons resul-

tados, sou apologista que o executivo 
deve ser recompensado pelo esforço 
desenvolvido. No entanto, quando 
os resultados são maus, deve ser pe-

nalizado. Quando os resultados são 
positivos, os executivos têm vindo a re-

ceber remunerações proporcionais aos 
resultados das empresas. No entanto, 

quando os resultados são maus, a genera-
lidade deles acaba por não ser penalizado. 

Alguns deles têm recebido avultadas remu-
nerações que não teriam direito a usufruir 

se os planos de remuneração baseados nas 
performances fossem devidamente redigidos. 

Deve-se garantir que, existindo crescimento 
de resultados, a proporção do aumento da sua 

remuneração não seja superior à proporção de 
aumento dos resultados da empresa. Esta situa-

ção tem ocorrido nos últimos anos e não deve ser 
permitida. 

“Curiosamente, um pouco por todo o mundo, a política adoptada tem 
sido despedir empregados, em vez de rodar executivos”, afirma João 
Vieito.
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